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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни “Інноваційне підприємництво 

та управління стартап проектами ” 
 

 

Розробник: 
 

доцент, к.т.н., 

доцент кафедри економіки та маркетингу                         Марія ЛІТВИНЕНКО 
 
 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 

кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «  »  __________  2021 року № __ 
 

 

 

Завідувач кафедри економіки та маркетингу        проф. Володимир СИСОЄВ 
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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 

загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 

або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 

спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Мета дисципліни  

Розвиток стартап культури в українських університетах та 

підприємницьких навичок у студентів є критично важливою складовою 

створенням ефективної системи розвитку інноваційного підприємництва 

в Україні. 
Університет – найкраще середовище для створення перших студентських 

стартапів. Протягом навчання студенти можуть розвивати свої наукові та 

інженерні доробки, курсові роботи, ідеї у бізнес проекти. 

Мета дисципліни – формування системи знань і практичних навичок у 

створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до 

участі в інкубаційних і грантових програмах підтримки стартапів. 

Предмет курсу: інноваційно-підприємницька діяльність, пов’язана зі 

створенням власного стартапу, орієнтованого на пошук перших інвестицій чи 

вихід на ринок.  

 

4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3 Здатність до креативного мислення, пошуку перспективних напрямків 

ведення підприємницької діяльності, володіння основами діловодства 

та знання  вимог поточного законодавства в сфері оподаткування 

 

4.3 Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен володіти у сукупності 

теоретичними, методичними і практичними питаннями створення і 

управління стартапами: 

знати: 

– понятійний та категорійний апарат щодо організації підприємницької 

діяльності; 

– сутність організації та здійснення інноваційної підприємницької 

діяльності фізичними та юридичними особами; 

– сутність та основні принципи оподаткування підприємницької 

діяльності фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб в Україні; 

бути: 

– інтегрованим в студентську стартап екосистему України; 

– повністю  орієнтується в основних поняттях про стартапи; 

– мати розуміння як розвивати власний стартап; 
– має перший проект з бізнес-моделлю, маркетинговим 

планом, командою. 
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Програмні результати навчання (РН) 

Шифр Зміст 

РН3 3 

Вміти визначати перспективні напрямки для старап-проектів, 

володіти практичними навичками написання івент-проектів. 

Володіти основами діловодства при веденні підприємницької 

діяльності, знати форми оподаткування та вимоги законодавства 

України 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 18 %; 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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 Номери семестрів, найменування тем і питань кожного 

заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаційно

-методичне 

забезпечення 

1 2 3 
Модуль №1 Інноваційне підприємництво та стартап 

екосистема. Проблема-рішення та пошук бізнес-

моделі. Customer Discovery phase 

6 

 Л 2 Тема 1. Стартап екосистема 

Особливості і культура інноваційного підприємництва, 

визначення стартапу. Роль стартапів у світовій 

економіці. 

Тема 2. Основні принципи формування команди, 

ролі в команді стартапу. Визначення проблем, 

емпатія 

Принципи формування команди. 

Візія, місія, цінності. 

Ролі в команді. 

Проблема як джерело ідей для стартапів. 

Розгляд вдалих і невдалих ідей стартапів з точки зору 

проблеми. 

Стейкхолдери стартапу. 

Методологія How Might We. 

Огляд інструментів для аналізу проблем. 

1, 3, 5, 9. 

 СР 12 Завдання на самостійну роботу 

Перегляд фільму про стартапи. 

Есе про історію розвитку обраного студентом стартапу 

з зазначенням взаємодії цього стартапу з різними 

елементами екосистеми 

В робочому зошиті заповнити сторінку зі складом 

команди та ролями. Провести брейншторм в команді з 

визначення візії і цінностей. 

Провести тестування в команді на “бізнес хімію”, тест 

на визначення рівня інноваційності мислення. 

В робочому зошиті заповнити сторінку з аналізом 

проблеми. 

Провести емпатію та підтвердити проблему 

 

 Л 2 Тема 3 Дизайн мислення. Пошук і вибір ідей 

Дизайн мислення  

Інструменти пошуку ідей. 

Розбір кейсів. 

Голосування, кластеризація, SWOT аналіз. 

Брейнстормінг, майндмеппінг, скетчінг. 

Робота в малих групах: Брейнштормінг в команді. 

Пошук ідей. Воркшоп 

5, 8, 9, 14. 

 СР 8 Завдання на самостійну роботу  

Провести попереднє дослідження і валідувати ідею. В 

робочому зошиті заповнити сторінку з описом ідей. На 

цьому етапі одна команда може генерувати багато ідей 

для стартапу 
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 Л 2 Тема 4 Валідація ідеї стартапу 

Презентація ідей кожною командою. Отримання 

зворотного зв’язку та обговорення ідей.  

 

 СР 5 Види економічної інформації 

Джерела інформації 
 

 Л 2 Тема 5 Канва бізнес моделі. Вступ, проблема та 

рішення 

Що таке бізнес модель, для чого вона потрібна. 

Види опису бізнес моделей. 

Огляд складових канви бізнес моделі. 

Тема 6 Канва бізнес моделі. Портрет клієнта, 

ціннісна пропозиція 
Визначення терміну customer development. 

Сегментація клієнтів. 

Product Adoption Curve. 

Створення портрету клієнтів. 

Канва ціннісної пропозиції. 

 

 СР 5 Знайомство з кейсами-прикладами відомих стартапів.  

Командам необхідно створити свою канву бізнес 

моделі (можна використовувати для зручності онлайн 

інструмент canvanizer.com). опрацювати блоки канви 

про проблему та ідею та заповнити відповідний розділ 

робочого зошита. 

Дослідження цільового ринку та сегментація клієнтів. 

Опис портретів клієнтів стартапу. Створення канви 

ціннісної пропозиції стартапу 

 

 Л 2 Тема 7 Дослідження клієнтів. Попереднє 

дослідження ринку. Валідація ключових гіпотез 

Цикл customer development. 

Гіпотези. Валідація гіпотез. 

Інструменти для проведення дослідження клієнтів - 

опитувальники, інтерв’ю, фокус групи. 

Дослідження трендів та статистичних даних.Тема 8 

Презентації ідей стартапів 

 

 СР 10 Формування ключових гіпотез щодо стартапу. 

Розробка та планування експериментів для 

підтвердження гіпотез. Підготовка питань і сценаріїв 

для інтерв’ю і опитувань. Проведення інтерв’ю та 

опитувань для валідації гіпотез. Аналіз результатів 

інтерв’ю. Заповнити результати в робочий зошит 

Підготовка до презентацій 

 

Модуль №2. Валідація бізнес моделі. Customer Validation phase. 

Знайомство з основними інструментами для управління стартапами 

 Л 2 Тема 8. Динаміка команди 

Динаміка команди. 

Етапи розвитку команди - forming, storming, norming, 

performing, adjourning. 

Методи роботи з командою на різних етапах, 

мотивація. 

Ігри з імітації різних стадій динаміки команди. 

4, 5, 9.  

 СР 14 Завдання на самостійну роботу  

Есе на тему свої відчуттів щодо етапів динаміки 

команди. Самостійне тестування інструментів для 

командної роботи. За необхідності внесення змін та 
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доповнень в робочій зошит в блок Команда. 

 Л 2 Тема 9. Мінімально життєздатний продукт (MVP) 
Створення MVP. 

Ресурси, задачі, інструменти для прототипування. 

Приклади MVP стартапів. 

Тема 10. Основи маркетингу для стартапів 

Маркетингова стратегія для стартапу. 

Основи цифрового маркетингу. 

SMM та інструменти онлайн просування. 

Тема 11. Основи про інвестиції, фінанси та 

юридичні особливості стартапів 

Огляд венчурного ринку. 

Типи інвесторів та інвестицій. 

4, 5, 6, 10, 12.  

 СР 7 Завдання на самостійну роботу 

Розробити маркетингову стратегію - позиціонування, 

основні канали комунікації. Розробити концепцію 

діджитал маркетингу стартапу (комунікаційний план, 

контент план, візуалізація,  

Дослідити інвестиційні угоди схожих стартапів. 

Створити в команді підбірку потенційних світових 

інвесторів свого стартапу. Визначитися зі стратегією 

залучення інвестицій. Підготувати лист інвестору.  

 

 Л 2 Тема 12. Презентація стартапу. Пітч-дек 

Основні принципи презентації стартапу. 

Основи та техніки публічних виступів. 

Тренінг з пітчингу. 

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 13 Завдання на самостійну роботу 

Створення фінальної презентації стартапу 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях 10 

3 

Виконання індивідуального завдання: 

– розробка стартапу 

– реферат 

30 

14 

 Разом 74 

 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 

«Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» включає 

самостійне опрацювання студентами певного кола питань. Самостійна робота 

студентів із літературними джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, 

розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному 

засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 

 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 

 Опрацювання лекційного матеріалу; 

 Ознайомлення з досвідом діючих вітчизняних та зарубіжних стартапів; 

 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 

 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 

 Підготовку до заліку. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Інноваційне підприємництво та 

управління стартап проектами», а й розвиток творчості й підприємництва у 

будь якій діяльності. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

______________________________________Реферат_____________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Податкова система України та оцінка її 

структури. Податковий кодекс України: переваги 

та недоліки 

1-4 

2 Показники оцінки ефективності інвестиційних 

проектів 

1-4 

3 Методи урахування ризиків та невизначеності 1-4 

4 Особливості підприємницьких ризиків на 

транспорті 

1-4 

5 Особливості складання бізнес-планів 5-7 

6 Державна підтримка як головний аспект 

державного регулювання підприємництва 

5-7 

7 Механізм забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

5-7 

8 Показники фінансової складової економічної 

безпеки підприємства. 

5-7 

9 Якості, необхідні приватному підприємцю 5-7 

10 Конкуренція й аналіз впливу конкуренції на 

підприємницьку діяльність 

5-7 

11 Стратегічний аналіз діяльності підприємства 7-9 

12 Визначення та розподіл прибутку від 

підприємницької діяльності 

7-9 

13 Розробка та складання бізнес-плану 10-12 

14 Етапи планування прибутку на підприємстві 10-12 

15 Особливості витратного  та ринкового 

ціноутворення 

10-12 

16 Маркетингова діяльність підприємства. 12-14 

17 Особливості застосування традиційних підходів 

щодо оцінки вартості бізнесу 

12-14 

 

 

_____ Розробка стартапу____________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

Презентація стартапу може бути підготовлена в PowerPoint, Canva, 

KeyNote, Prezi або інших інструментах. Частіше за все, прийнято готувати 

презентації у форматі PowerPoint (ppt/pptx). 

Зазвичай для презентацій стартапів, як правило, використовується 

стандартизована структура пітч-деку. Пітч з розрахунку тривалості 4-5 хв. 

Рекомендовано, щоб слайди містили наступні контент і структуру: 
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1- й блок. Інтро – назва стартапу, логотип, слоган або короткий 

тизер (3-5 слів). 

 
2- й блок. Проблема – підтвердження існування проблеми: 

результати емпатії, дослідження, аналітика, сторі телінг тощо. 

Важливо також показати масштаб проблеми, підтвердивши це 

статистикою або посиланням на аналітику чи медіа. 

 
3- й блок. Рішення – як вирішення проблеми пропонує команда 

стартапу. Необхідно дати визначення - “що є продуктом”, як саме 

продукт вирішує проблему та надати опис механіки. На цьому 

слайді/слайдах можна показати скріншоти або демо продукту. 

 
4- й блок. Розмір ринку – показати розмір ринку: TAM, SAM, 

SOM; динаміку його зростання, тренди тощо. 

 
5- й блок. Конкуренція – аналіз конкурентів, порівняльний аналіз 

по продукту і його характеристикам, нечесні конкурентні переваги. 

Важливо показати, за рахунок яких переваг, стартап збирається 

конкурувати та завойовувати свою долю на ринку. 

 
6-й блок. Монетизація – моделі монетизації; хто, як і скільки буде 

платити за продукт; додаткові джерела монетизації та плани щодо 

прибутків від продажу. 

 

7-й блок. Дорожня карта – досягнення стартапу, заплановані 

майлстоуни на найближче майбутнє (6-12 місяців), стратегія виходу 

на ринок. 

8- й блок. Команда – інформація про команду, ролі, імена, 

фото, компетенції, досвід - все, що може підтвердити компетенції 

команди та дати враження, що ця команда є найкращою для 

реалізації проекту. 

 
9- й блок. Трекшн – цей блок для стартапів, які вже мають 

продажі, клієнтів та можуть продемонструвати цифри, доходи, 

графіки тощо (на етапі ідеї та пре-MVP не обов’язковий блок) 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методами навчання дисципліни «Інноваційне підприємництво та 

управління стартап проектами» є способи спільної діяльності й спілкування 

викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації 

навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, 

формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури 

розумової праці майбутніх фахівців усіх спеціальностей. 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, використовуються 

наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог), 

наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 

«Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» 

використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-

пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 

- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 

методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 

роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 

собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 

створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 

заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 

усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 

систематичного контролю. 

 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Методами контролю з дисципліни «Інноваційне підприємництво та 

управління стартап проектами» є поточний, модульний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  роботи. 

Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на заняттях; 

2) письмові контрольні роботи; 

3) тестування тощо. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» 

включає семестровий контроль у формі заліку. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

П
о
то

ч
н

е 
те

ст
у
в
ан

н
я
 т

а 
са

м
о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Змістовий модуль 1 Т1 2 

Т2 2 

Т3 2 

Т4 2 

Т5 2 

Т6 2 

Т7 2 

МКР1 13 

Змістовий модуль 2 Т8 2 

Т9 2 

Т10 2 

Т11 2 

Т12 2 

МКР2 13 

Індивідуальне 

завдання 

РЕ (стартап) 40 

Відвідування занять 10 

Загальна сума 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 

 

 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 

НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 

порядку: 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 

 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1 Бас Беекман, Рубен Ньювенхаус. Місто стартапів 

2 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 

3 Бен Горовіц. Безжальна правда про нещадний бізнес. Розбудова бізнесу 

в умовах невизначеності 

4 Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 

5 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 

6 Боб Дорф, Стів Бленк. Священна книга стартапера. Як збудувати 

успішну компанію 

Допоміжна література 

7 Ден Сенор, Сол Синґер. Країна стартапів. Історія ізраїльського 

економічного дива 

8 Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, 

стратегії розвитку. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807с. 

9 Ash Maurya. Running Lean, 2nd Edition 

10 Брайан Трейсі. Як керують найкращі 

11 Кредісов В.А. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з 

перехідною економікою. – К.: Знання України, 2003. – 327 с. 

12 Frank Robinson, A Proven Methodology to Maximize Return on Risk 

13 Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання / 

За ред. Л.І. Воротіної. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 307 с. 

14 Ерік Райз. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного 

бізнесу з нуля 

15 Джейсон Фрайд, Девід Хейнмейер Ханссон. Rework. Ця 

книжка змінить Ваш погляд на бізнес 
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14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. 1. http://www.yepworld.org/ 

2. https://business.diia.gov.ua/ 

3. https://usf.com.ua/ 

4.     Майбутнє університетів https://uifuture.org/publications/majbutnye-

universitetiv/ 

5.     Український університет нового покоління 

https://readymag.com/u3729875872/1838490/ 

6.  Стартап-екосистема України: Tech ecosystem guide і 

techukraine.org/ecosystem-map/ 

7. Більше про стартапи: Як розпочати стартап 

8. Olivier Serrat. The Five Whys Technique 

(https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27641/five-whys- 

technique.pdf) 

9. https://www.designkit.org/methods/3 

10. https://medium.com/nyc-design/how-to-solve-problems-the-design- 

thinking-way-64edc64ba242 

11. https://dschool.stanford.edu/resources 

12. https://tilda.education/courses/web-design/designthinking/ 

13. https://prometheus.org.ua/designthinking/ 
14. https://www.researchgate.net/publication/329310644_Handbook_of_De 

sign_Thinking/link/5c3d987b299bf12be3c8b626/download 

15. https://leanstack.com/ 

16. canvanizer.com 
17. https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model- 

canvas/ 

18. https://www.strategyzer.com/ 
19. steveblank.com 

20. https://www.youtube.com/watch?v=Hla1jzhan78 
21. https://dou.ua/lenta/articles/group-dynamics/ 

22. https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TMM.htm 

23. https://app.slack.com/ 
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https://usf.com.ua/
https://uifuture.org/publications/majbutnye-universitetiv/
https://uifuture.org/publications/majbutnye-universitetiv/
https://readymag.com/u3729875872/1838490/
https://data.unit.city/tech-guide/Tech_Ecosystem_Guide_To_Ukraine_En-1.1.pdf
https://techukraine.org/ecosystem-map/
https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/ad0ad6b20704806b682ee9940ffcb6bf/c4x/Prometheus/Startup101/asset/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27641/five-whys-technique.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27641/five-whys-technique.pdf
https://www.designkit.org/methods/3
https://medium.com/nyc-design/how-to-solve-problems-the-design-thinking-way-64edc64ba242
https://medium.com/nyc-design/how-to-solve-problems-the-design-thinking-way-64edc64ba242
https://dschool.stanford.edu/resources
https://tilda.education/courses/web-design/designthinking/
https://prometheus.org.ua/designthinking/
https://www.researchgate.net/publication/329310644_Handbook_of_Design_Thinking/link/5c3d987b299bf12be3c8b626/download
https://www.researchgate.net/publication/329310644_Handbook_of_Design_Thinking/link/5c3d987b299bf12be3c8b626/download
https://leanstack.com/
https://canvanizer.com/
https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/
https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/
https://www.strategyzer.com/
https://steveblank.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Hla1jzhan78
https://dou.ua/lenta/articles/group-dynamics/
https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TMM.htm
https://app.slack.com/

